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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 105 /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả giám sát tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng
lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của
ngành y tế
Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân Tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân
Tỉnh năm 2022, Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ban
Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh về khảo sát, giám sát kết quả thực hiện chính
sách tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2021; kết quả thực hiện quy định chức
danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên
trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp, trong thời gian từ ngày 09 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2023, Ban
Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh khảo sát trực tiếp tại các huyện: Tân Hồng, Cao
Lãnh, Châu Thành, Lấp Vò; đồng thời nghiên cứu báo cáo đối với các huyện, thành
phố còn lại. Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh
giám sát các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế về nội dung này.
Qua giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả như sau:
I. Tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân
sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế
1. Kết quả nổi bật
Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với những kết quả mà Sở Y tế đã nêu tại
Báo cáo số 51/BC-SYT ngày 25/2/2022 (phục vụ Đoàn giám sát). Ban Pháp chế
ghi nhận sự nổ lực, cố gắng của Sở Y tế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ
quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách, thể hiện qua một số kết quả như sau:
- Triển khai thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế ngành y tế.
- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành khi cấp có
thẩm quyền giao chỉ tiêu biên chế.
- Trong lãnh đạo điều hành, Sở Y tế ban hành Quyết định giao số người làm
việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo quy định. Đồng thời lãnh
đạo thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giao số lượng
người làm việc cụ thể đối với các đơn vị, bộ phận thuộc thẩm quyền quản lý.
- Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các
đơn vị sự nghiệp công lập hiện trực thuộc Sở Y tế là 3.556 người và 2.282 người
hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị sự nghiệp công
lập tự chủ về chi thường xuyên).
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2. Khó khăn, hạn chế
(1) Tuy đã thực hiện công tác tuyển dụng liên tục nhưng thực tế số lượng
người làm việc hiện có trong ngành Y tế còn thiếu nhiều so với số lượng người
làm việc do Ủy ban nhân dân Tỉnh giao.
(2) Tinh giản biên chế theo lộ trình đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh và huyện, thành phố của ngành Y tế, mặc dù
đã đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp theo lộ trình đề ra nhưng đa
phần chỉ thực hiện giảm biên chế hành chính sau khi thực hiện sáp nhập, hợp
nhất các các đơn vị sự nghiệp.
(3) Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế thực hiện
chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính còn ít. Lộ trình (năm 2021 - 2022) thực hiện
chuyển 08 đơn vị chuyển đổi sang cơ chế tự chủ theo nhóm 2 chưa đạt kế hoạch.
(4) Tuy đã xây dựng đề án vị trí việc làm của ngành Y tế, nhưng do bộ,
ngành Trung ương vẫn chưa ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện Nghị
định số 106/2020/NĐ-CP nên công tác tiến hành rà soát hoàn thiện và thực hiện
công tác xây dựng vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp của địa phương vẫn chưa thực sự rõ ràng, thống nhất.
3. Nguyên nhân
(1) Chế độ đãi ngộ tại các đơn vị sự nghiệp công thuộc ngành y tế còn
thấp, khó thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao; nhiều đơn vị trực
thuộc và địa phương gặp khó trong công tác tuyển dụng.
(2) Trong công tác đánh giá, xếp loại viên chức của ngành, một vài thủ
trưởng cơ quan, đơn vị còn nặng về cảm tính, nể nang, né tránh, ngại va chạm.
(3) Năm 2021-2022, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp, ngành y tế
tập trung cho công tác phòng, chống dịch nên lộ trình chuyển các đơn vị sự
nghiệp trực thuộc ngành (có đủ điều kiện) sang cơ chế tự chủ không đạt kế
hoạch đề ra.
(4) Bộ y tế chưa ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý
và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề
nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc ngành theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.
II. Kiến nghị
Qua giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh kiến nghị Sở Y tế
một số nội dung sau:
1. Đẩy nhanh tiến độ tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu được giao 373
viên chức để kịp thời bổ sung nguồn lực còn thiếu cho các đơn vị trực thuộc.
2. Đề xuất, kiến nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét ban hành chính sách
đãi ngộ để thu hút các y, bác sĩ trẻ có trình độ, năng lực về làm việc tại tỉnh (bổ
sung bác sĩ khám và điều trị bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế); tiếp tục tham
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mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện cơ chế đặt hàng đào tạo để đảm bảo số
lượng viên chức y tế/giường bệnh theo quy định.
3. Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi 08 (tám) đơn vị đủ điều kiện đã
có trong kế hoạch để chuyển sang cơ chế tự chủ theo nhóm 2 (đơn vị sự nghiệp
công tự bảo đảm chi thường xuyên). Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài
chính rà soát, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành quản lý đủ
điều kiện, xây dựng lộ trình nâng cao mức độ tự chủ tài chính theo Nghị định
60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, chủ động thực hiện khi các Bộ, ngành Trung
ương có văn bản hướng dẫn.
4. Có văn bản chấn chỉnh trong toàn ngành việc một số Trung tâm Y tế
cấp huyện phân công viên chức về làm việc tại các Trạm Y tế để nhằm mục đích
cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng.
5. Trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong nội bộ ngành cần
kết hợp chặt chẽ công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và chất lượng; tuyển dụng đúng,
đủ số biên chế đã được giao.
Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân
dân Tỉnh về tình hình sử dụng biên chế, số người làm việc hưởng lương từ ngân
sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế tỉnh Đồng
Tháp năm 2022./.
Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh (báo cáo);
- Uỷ ban nhân dân Tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính;
- TT/HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh (qua email);
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND(PVN).
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